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शनी फनी फॊको आणण म्शाताया पाटका भाणूव   

शनी फनी फॊको आऩल्मा भोठ्मा बालाफयोफय एकत्र याशत 
शोता. तमाॊच ेघय जॊगराच्मा कडरेा शोते. तमाच्मा बालाच े
तमाच्मालय प्रेभ नव्शते. तो शनी फनी फॊकोरा वायखॊ ददलवबय 
काभ वाॊगत अवे. 

“फटाट्माच्मा ळतेात खण, दशी घवुऱ,डुक्कयाॊची याखण कय. 
तू भखूख भरुगा आशे, शनी फनी फको!” तमाचा भोठा बाऊ अळा 
प्रकाये तमाच्माळी फोरत अवे. म्शणून शनी फनी फॊको वायखा 
काभात अवे. तो प्रवन्न नव्शता.  



एक ददलव एक म्शाताया बटका भाणूव तमाॊच्मा घयी 
आरा. तमारा ऩाणी शलॊ शोतॊ. म्शाताया पाटका भाणवाने 
ऩाणी प्मामरा. भग तमाने शनी फनी फॊकोकड ेऩादशरॊ. “तू 
प्रवन्न ददवत नाशीव, तो म्शणारा, “काम झारॊ?” 

“भाझा बाऊ भाझ्मालय प्रेभ कयत नाशी,” शनी फनी 
फॊको म्शणारा. “तो ददलवबय भाझ्माकडून काभ करून 
घेतो.” 

“अच्छा,” म्शाताया बटका भाणूव म्शणारा. “शी 
चाॊगरी गोष्ट नाशी.” तमाने आऩरी ऩोतडी उघडरी आणण 
एक फपडरे (लाद्म) काढरॊ. 

“शे घे,” तो म्शणारा. “तू शे फपडरे लाजल, तुरा खूऩ 
आनॊद मभऱेर.” 



“ऩण भरा फपडरे लाजलता मेत नाशी,” शनी फनी 
फॊको म्शणारा. 

“जय तुझ्मा भनात इच्छा अवेर तय तू मळकळीर,” 
म्शाताया बटका भाणूव म्शणारा. “अच्छ.” अवॊ म्शणून 
तो जॊगराच्मा ददळनेे गेरा.  

शनी फनी फॊकोने फपडरे उचररॊ. तमाने 
लाजलण्माचा प्रमतन केरा. ‘चीॊ चीॊ! चाॉ चाॉ!’ शा तय 
पाय बीतीदामक आलाज आशे. शनी फनी फॊकोने फपडरे  
ठेलनू ददरॊ. 



दवुऱ्मा ददलळी वकाऱी जेव्शा शनी फनी फॊकोचा बाऊ 
ओयडरा, “शनी फनी फॊको! भखूख भरुा, जा फटाट्माच्मा ळतेात 
खण!” 

खणता-खणता शनी फनी फॊकोने आऩल्मा फपडरेच्मा 
फाफत वलचाय केरा. रगेचच तमारा आऩल्मा भनात एक गाणॊ 
ऐकू आरॊ.   

‘खण, खण कय आयाभ  

खण खण कय आयाभ  

उरटा लऱल ऩाम धडाभ 

खण, खण, कय आयाभ.’ 

“शे तय चाॊगरॊ गाणॊ आशे,” शनी फनी फॊको म्शणारा.  

“भी मा गाण्माच ेनाल ठेलणाय. “फटाट्माच्मा ळतेाच ेगाणॊ.” 
तमाने आऩरॊ काभ ऩणूख केरॊ आणण फपडरेलय गाणॊ 
लाजलण्मावाठी तो घयाकड ेऩऱारा. 



दवुऱ्मा ददलळी वकाऱी शनी फनी फॊकोरा दशी घवुऱालॊ 
रागरॊ. जेव्शा तो दशी घवुऱत शोता तेव्शा तमाॊच्मा भनात 
एक गाणॊ लाजत शोतॊ. 

‘घवुऱ घवुऱ थभ  

घवुऱ घवुऱ थभ 

घवुऱ घवुऱ घवुऱ घवुऱ  

थभ थभ थभ थभ!’ 

तो शे गाणॊ फपडरेलय लाजलामरा मळकरा.  

योज शनी फनी फॊकोरा आऩल्मा भनात नलीन गाणॊ ऐकू 
मामचॊ.तमाने ‘डुकयारा ळोधा’ शे गाणॊ ऐकरॊ. तमाने ‘फादरी 
वाप कया’ शे गाणॊ ऐकरॊ. तमाने ‘फदूु्ध खारुताई ‘गाणॊ आणण  
‘बाऊ ओयडरा’  गाणॊ ऩण ऐकरॊ. रलकयच तो शी वायी गाणी 
आऩल्मा फपडरेलय लाजल ूरागरा. 



भग एक ददलव तोच म्शाताया बटका भाणूव तमाच्मा 
घयी आरा. शनी फनी फॊकोने ऩऱत जालनू तमाच्मावाठी ऩाणी 
आणरॊ.  

“धन्मलाद,” म्शाताया भाणूव म्शणारा. “आता भरा फघ ूदे 
तू फपडरे फकती चाॊगरे लाजलतो ते.” 

शनी फनी फॊको थोडा घाफयरा. तमारा कोणतमातयी 
कायणानॊ लाटरॊ की शा भाणूव गयीफ आशे. जय तमारा लाटरे 
की शनी फनी फॊको फेक्काय वॊगीतकाय आशे तय काम? ऩण 
शनी फनी फॊकोने फपडरे उचररे आणण काशी काऱ तमाच्मा 
भनातरी गाणी ऐकरी. भग तो फपडरे लाजल ूरागरा. तमाने 
खूऩ लेऱऩमतं म्शाताऱ्मा भाणवारा गाणॊ ऐकलरॊ. भग तो 
थाॊफरा. 

“फव एलढॊच,” तो म्शणारा, “भरा एलढीच गाणी मेतात.” 



“तू फपडरे चाॊगरे लाजलतो.” म्शाताया भाणूव म्शणारा. 
“आणण शी गाणी खूऩ वुॊदय आशे, तू खूऩ भेशनत घेतरी आशेव.” 

शनी फनी फॊकोरा आवचमख लाटरॊ. “ऩण भी काशीच भेशनत 
घेतरी नाशी,” तो म्शणारा. “भरा तय पक्त फपडरे लाजलामरा 
आलडतॊ.” 

 म्शाताया बटका भाणूव शवरा, “काभ कयण्माची शी 
वगळ्मात चाॊगरी ऩद्धत आशे,” तो म्शणारा. 

 शनी फनीचे यशस्म  

नाष्ट्माच्मा आधी शनी फनी फॊको आऩरॊ फपडरे 
लाजलत अवे. तो दऩुायी खाल्रानॊतय लाजलत अवे. तो 
काभात अवताॊना भध्मेच फपडरे लाजलत अवे. योज 
झोऩण्माच्मा आधी शनी फनी फॊको फपडरेची शनलटी खारी 
दाफनू फपडरे लाजलत अवे.  

“तू मा फपडरे फयोफय जास्तच लेऱ घारलत आशे,” 
बाऊ म्शणारा. “तू अधधक काभ कयामरा शले. भरा लाटतॊ 
तू बईुभगु राल.” 



“भरा तीन आठलड्मात खाण्मावाठी ळेंगा ऩादशजे, 
नाशीतय भी तुझ ेफपडरे घेलनू टाकेन.” 

“शा तय अन्माम आशे,” शनी फनी फॊको म्शणारा. “ळेंगा 
मेण्मावाठी तीन आठलड्माऩेषा अधधक काऱ रागतो.” 

“तो तुझा प्रवन आशे,” तमाचा बाऊ म्शणारा आणण 
दाणदाण ऩाउरॊ टाकत ततथनू तनघनू गेरा.  

शनी फनी फॊकोन ेबईुभगु रालरा. भग तो वलचाय कयत 
फवरा.ळलेटी तमारा एक गोष्ट वचुरी. तमाने आऩरे फपडरे 
घेतर,े आणण एक खाव गाणॊ लाजल ूरागरा. ते गाणॊ शोतॊ,  

“तुभची भऱुॊ लाढला. खूऩ लाढला, खूऩ लाढला.” तमाने शे गाणॊ 
योज लाजलरॊ. जमभनीत अवरेल्मा बईुभगुाच्मा बफमाॊनी ते 
ऐकरॊ आणण तमा झटऩट लाढू रागल्मा. 



तीन आठलड्मानॊतय शनी फनी फॊकोने एका भोठ्मा बाॊड्मात 
बईुभगुाच्मा ळेंगा बयल्मा आणण बालाच्मा वभोय ठेलल्मा.  

“शे तू कवॊ केरॊ?” तमाच्मा बालाने वलचायरॊ.तो धचडरा 
शोता. 

“भी खूऩ  भेशनत केरी,” शनी फनी फॊको म्शणारा. 
“आणण भाझॊ एक यशस्म वदु्धा आशे.” 

“ठीक आशे, आता तुरा अजून जास्त भेशनत कयाली 
रागेर,” तमाचा बाऊ म्शणारा. “भरा लाटतॊ की गामीने 
ऩदशल्मा ऩेषा दपु्ऩट दधू द्मामरा ऩादशजे, कोंफड्मानी 
ऩदशल्माऩेषा अधधक अॊडी द्मामरा ऩादशजे आणण डुक्कय 
ऩदशल्मा ऩेषा दपु्ऩट जाड झारॊ ऩादशजे. शे वगऱॊ तीन 
आठलड्मात झारॊ ऩादशजे नाशीतय भी तुझॊ फपडरे 
दशवकालनू घेईन.” 

“शे उधचत नाशी,” शनी फनी फॊको म्शणारा. “गाम 
आणण कोंफड्मा आणण डुक्कय जेलढ करू ळकतात तेलढॊ 
कयत आशेत.” 

“शा तुझा प्रवन आशे,” बाऊ म्शणारा आणण 
दाणदाण ऩाऊरॊ टाकत तो ततथनू तनघनू गेरा.  



शनी फनी फॊकोन ेआऩरॊ फपडरे उचररॊ आणण 
गोठ्मात गेरा. तमाने गामीरा एक खाव गाणॊ ऐकलरॊ. 
गाण्माच ेफोर शोते, ‘भाझी गाम, प्रेभऱ गाम,’ 

तो कोंफड्माॊच्मा खुयाड्मात गेरा. तमाने ततथॊ 
कोंफड्माॊना गाणॊ ऐकलरॊ. गाण्माच ेफोर शोते ‘खयडा-
उकया, फकड ेकाढा.’ 

  तो डुकयाॊच्मा गोठ्मात गेरा आणण तमाॊना तमाने 
गाणॊ ऐकलरॊ. तमाच ेफोर शोते, ‘ऩाणी शुॊगण्माचॊ गाणॊ’ 

शनी फनी फॊको योज गाम, कोंफड्मा आणण डुक्कयारा 
फपडरे लाजलनू गाणॊ ऐकलत अवे. शे गाणॊ ऐकून तमाॊना 
छान लाटत अवे. आणण अळा तऱ्शेने तीन आठलड्मानॊतय 
गाम दपु्ऩट दधू देल ूरागरी. कोंफड्मा दपु्ऩट अॊडी देल ू
रागल्मा. डुक्कय आधी ऩेषा दपु्ऩट जाड झारे.  



“शे तू कवॊ केरॊ?” शनी फनी फॊकोच्मा बालाने 
वलचायरॊ. तो खूऩ धचडल्मावायखा ददवत शोता.  

“भी खूऩ भेशनत केरी,” शनी फनी फॊको म्शणारा.  

“आणण भाझॊ एक यशस्म वदु्धा आशे.” 

“ठीक आशे, आता तुरा अजून जास्त भेशनत कयाली 
रागेर,” तमाचा बाऊ म्शणारा. “उद्माऩमतं तू 
भदैानातरा वगऱा घाव काऩनू तमाचा गॊज करून ठेल. 
नाशीतय तुझॊ फपडरे दशवकालनू घेईन.” 

“शे मोग्म नाशी,” शनी फनी फॊको म्शणारा. “घावाच े
भदैान तय खूऩ भोठे आशे.” 

“शा तुझा प्रवन आशे,” तमाचा बाऊ म्शणारा आणण 
दाणदाण ऩाऊरॊ टाकत गेरा.  



शनी फनी फॊकोन ेआऩरॊ फपडरे उचररॊ आणण 
ळशयाकड ेतनघारा. तो नगयाच्मा भधोभध आरा. भग 
तो फपडरे लाजल ूरागरा. ते गाणॊ शोतॊ ‘घाव काऩा, 
गॊज कया.’ ते खूऩ गोड गाणॊ शोतॊ.  

 ळशयात वगळ्मा रोकाॊनी तमाचॊ गाणॊ ऐकरॊ. 
वगळ्माॊना गुदगुल्मा शोल ूरागल्मा. वगळ्माॊच ेऩाल 
धथयकू रागरे. वगळ्माॊच ेशात शर ूरागरे. ळशयात 
कोणी उबॊ याशू ळकत नव्शतॊ. जेव्शा शनी फनी फॊको 
घावाच्मा भदैानाकड ेजाल ूरागरा तेव्शा प्रतमेक 
जण तमाच्मा भागोभाग जाल ूरागरा..  



वगऱेजण शवत शोते आणण नाचत शोते. वगळ्माॊनी 
आऩरे गुडघे लाकलरे आणण आऩरी ऩालरॊ धथयकलरी. 
तमाॊनी वगऱा घाव काऩरा आणण तमाचा गॊज केरा. 
लय शनी फनी फॊकोने एलढॊ वुॊदय गाणॊ ऐकलल्माफद्दर 
धन्मलाद ददरे. 

“वगऱा घाव काऩरा आणण तमाचा गॊज फनलनू 
ददरा आशे,” शनी फनी फॊको आऩल्मा बालारा 
म्शणारा. 

“तू शे कवॊ केरॊ?” तमाच्मा बालाने वलचायरॊ.तो 
खयॊच खूऩ धचडरा शोता. 

 “भी खूऩ भेशनत केरी,” शनी फनी फॊको म्शणारा.  



“अजून एक भाझॊ यशस्म तुरा वाॊगतो. ते आशे 
भाझॊ वॊगीत. ऩण अजून एक यशस्म तुरा वाॊगामचॊ 
आशे. भी आता तुझ्मावाठी कोणतॊशी काभ कयणाय 
नाशी. तू खूऩ धचडरेरा अवतो. ळशयात भाझ ेकाशी 
मभत्र आशेत तमाॊच्माकडून उधाय घेईन आणण भी 
भाझी ळतेी कयेन.” 

“ऩण भाझॊ काभ कोण कयेन?” बालाने वलचायरॊ. 

 “भरा भादशत नाशी,” शनी फनी फॊको म्शणारा, 
“तो तुझा प्रवन आशे.” 



शनी फनी फॊको आणण मभल्री फी. 

शनी फनी फॊकोरा आऩरॊ नलीन ळते खूऩ आलड.े 
ळतेात चाॊगरॊ उतऩन्न आरॊ आणण जे ऩवेै आऩल्मा 
मभत्राॊना द्मामच ेशोते ते तमाने ददरे. तमाच ेऩाऱील प्राणी 
वदु्धा प्रवन्न शोते. शनी फनी फॊको तमा वगळ्माॊवाठी 
फपडरेलय आऩरॊ खाव गाणॊ लाजलत अवे. 

 शनी फनी फॊको भजेत शोता. एक ददलव तमाने 
कोणारातयी पूर तोंड्ताॊना ऩादशरॊ. शनी फनी फॊकोरा लाटरॊ 
ती एक वुॊदय भरुगी आशे. तमारा ततच्माफद्दर पे्रभ लाटू 
रागर.े तमा भरुीच ेनाल शोते मभल्री फी. 

 शनी फनी फॊकोच ेह्र्दम जोयजोयात धडकू रागरे. तमाच े
ऩाम काऩ ूरागरे. “भी तमा मभल्री फी ळी रग्न कयेन.” तो 
म्शणारा. “भी जय तवे केरॊ नाशी तय भाझॊ नाल शनी फनी 
फॊको रालणाय नाशी.” 

 ऩण तमाने वलचाय केरा की तमारा अवे काशीतयी 
कयाले रागेर ज्माभऱेु मभल्री फी. तमाच्मालय प्रेभ कयेन. 
“भी अवॊ काम केरॊ म्शणजे ती भाझ्मालय प्रेभ कयेन?” शनी 
फनी वलचाय करू रागरा. 

“वभजरॊ !भरा काशीतयी चाॊगरॊ काभ कयालॊ रागेर.” 
भग तो मभल्री फी. च्मा घयी गेरा आणण ततच्मा फागेतरे 
गलत काऩनू ददरे.  



ह्मा काभावाठी खूऩ लेऱ रागरा आणण शनी फनी फॊकोच े
कऩड ेखयाफ झारे शोते. ळलेटी काभ वॊऩलनू तो घयाची घॊटा 
लाजलण्मावाठी दायाकड ेगेरा.  

दयलाज्मालय तमाचा बाऊ पुराॊचा भोठा गुच्छ घेलनू उबा 
शोता. “शॅरो मभल्री फी. ”तमाचा बाऊ म्शणारा. “फकती वुॊदय 
पुरॊ आशेत! तुम्शी चशा वऩण्मावाठी घयात मार का?” 

“धन्मलाद,” तमाचा बाऊ म्शणारा. तमाने शनी फनी 
फॊकोकड ेऩादशरॊ. “तनघ इथनू,घाणेयड्मा भरुा,” तो म्शणारा. 
“मा भरुीरा त्राव देल ूनको.”  भग बाऊ आत गऱा आणण 
तमाने दयलाजा फॊद केरा.  

शनी फनी फॊको घयी तनघनू गेरा. “भी शाय भानणाय 
नाशी” तो म्शणारा. “भी तमा मभल्री फी. फयोफय रग्न 
नक्कीच कयेन. नाशीतय भाझॊ नाल शनी फनी फॊको नाशीॊ.”  



दवुऱ्मा ददलळी शनी फनी फॊकोने एक भोठ्ठा चॉकरेट 
केक केरा. भग तमाने अॊघोऱ केरी, वगळ्मात वुॊदय 
कऩड ेघातरे आणण मभल्री फी. रा बेटामरा गेरा. 

तो मभल्री फी. च्मा घयी ऩोशचणायच तेलढ्मात तमाने 
ऩाण्मात काशीतयी ऩडल्माचा आलाज ऐकरा.  

“अये देला!” शनी फनी फॊको म्शणारा. तमाने आऩरा केक 
जमभनीलय ठेलरा आणण तरालाकड ेतो धालरा. तरालात 
एक छोटॊ भाॊजय शोतॊ. “घाफरू नको, भी तुरा भदत 
कयतोम,” शनी फनी फॊकोने ओयडून वाॊधगतरॊ.  

तमाने तरालात उडी भायरी आणण भाॊजयाकड ेऩोशू 
रागरा.ऩण जेव्शा तो भाॊजयाजलऱ ऩोशचरा तेव्शा भाॊजय 
म्शणारॊ, “शट!” आणण ऩोशत दवुयीकड ेतनघनू गेरी. शनी 
फनी फॊको भग ऩोशत ऩयत आरा.  



तमाने डोक्मारा झटका देलनू आऩल्मा कानातून ऩाणी फाशेय 
काढरॊ. भग तो आऩरा केक ळोध ूरागरा. ऩण केक ततथॊ नव्शता. 

“काशी शयकत नाशी,” शनी फनी फॊको म्शणारा. “भी मभल्री फी. 
रा भाॊजयाफद्दर वाॊगेर. शी तय भजेदाय गोष्ट आशे.” 

घॊटा लाजलण्मावाठी तो मभल्री फी. च्मा घयाच्मा 
दयलाज्माजलऱ गेरा. दयलाज्माजलऱ तमाचा बाऊ चॉकरेट केक 
घेलनू उबा शोता.  

“शॅरो,” मभल्री फी.ने तमाच्मा बालारा म्शटरॊ, “फकती वुॊदय 
केक आशे! तुम्शी भाझ्माफयोफय चशा प्मामरा आत नाशी का 
मेणाय?” 

“धन्मलाद,” तमाचा बाऊ म्शणारा. तमाने शनी फनी फॊकोकड े
ऩादशरॊ. “तनघ इथनू, ओल्मा भरुा.” तो म्शणारा, “मा भरुीरा त्राव 
देल ूनको,” भग तमाने दयलाजा फॊद करून घेतरा.  



शनी फनी  फॊको घयी आरा. तमारा वभजत नव्शतॊ की 
तमाने काम केरे म्शणजे मभल्री फी. तमाच्मालय प्रेभ कयेन. 
मा कायणाभऱेु तो उदाव झारा.तमाने ती लस्तू उचररी जी 
तमारा नेशभी आनॊद देत अवे-तमाचॊ फपडरे. तो फपयामरा 
फाशेय ऩडरा.  

 चारता चारता तमाने तमाच्मा बालनाॊना धरून 
अवरेरॊ गाणॊ फपडरेलय लाजलरॊ. तमाने ‘ऩलखता वायखे 
ह्दम’  गाणॊ आणण ‘भाळखभेरो वायखे गुडघे’ अवॊ गाणॊ 
लाजलरॊ. तमाने एक गाणॊ लाजलरॊ तमाच ेफोर शोते, ‘बाऊ 
घेलनू गेरा भाझा केक’. भग तमाने अजून एक गाणॊ 
गामरॊ. भग तमाने अजून एक गाणॊ गामरॊ, ‘भी खूऩ पे्रभ 
कयतो तुझ्मालय मभल्री फी’. शनी फनी फॊकोने ळलेटचॊ गाणॊ 
खूऩ छान गामरॊ कायण ती तमाच्मा ह्दमाची शाक शोती.  



“अये, तू शी गोष्ट भरा का वाॊधगतरी नाशी?” शनी फनी 
फॊकोचा आऩल्मा डोळ्मालय वलवलाव फवरा नाशी. मभल्री फी. 
तमाच्मावभोय उबा शोता. तो चारत चारत ततच्मा घयाऩमतं 
गेरा. 

शनी फनी फॊकोरा वभजरॊ नाशी काम फोरालॊ ते.  

“ठीक आशे, काशी शयकत नाशी,” मभल्री फी.म्शणारी. “भी ऩण 
तुझ्मालय पे्रभ कयते. आऩण रग्न कधी कयामचॊ?” 

“उद्मा!” शनी फनी फॊको म्शणारा. आणण तमाॊनी रग्न केरॊ.  

मभल्री फी. ने भागख दाखलरा. 

दशन्नी बफन्नी फॊको आणण मभल्री फी. अनेक लऴ े
पाभखलय यादशरे. ते आनॊदी शोते. ते खूऩ भेशनत कयत 
अवत. तमाॊना ऩॊधया भरुॊ शोती.  

शनी फनी फॊकोन ेआऩल्मा वलख भरुाॊना गाणॊ मळकलरॊ. 
तमाने फपडरे, फावयी आणण ढोर, नगाया लाजलामरा 
मळकलरॊ. तमाने वगळ्मात रशान भरुगा भेश्ल्लनरा भोठा 
फॉव ड्रभ लाजलामरा मळकलरॊ. आणण वगळ्मात भशतलाचॊ 
म्शणजे तमाने भरुाॊना शे मळकलरॊ की आऩण आऩल्मा 
भनातरॊ गाणॊ गामरॊ ऩादशजे. 



रलकयच वगळ्मा घयात वॊगीत ऐकू मेल ूरागरे. 
प्रतमेकजण कोणतॊ न कोणतॊ गाणॊ लाजलत शोता- पक्त  

- मभल्री फी. के. ती पक्त गाणॊ ऐकत अवे.  

“तुभची आई चाॊगरी श्रोता आशे,” शनी फनी फॊको ने 
आऩल्मा भरुाॊना वाॊधगतरॊ. “भाझ्मा भादशतीत तय ती 
वगळ्मात चाॊगरी श्रोता आशे.” 

“शो, भी चाॊगरी श्रोता आशे,” मभल्री फी. म्शणारी.  

“आणण तुम्शी जे वॊगीत लाजलतात ते भरा वप्रम आशे. 
ऩण तुम्शी वगऱे एक वाथ का लाजलत नाशी? आऩल्मा 
फठैकीत आऩरा ऑकेस्रा शोल ूळकतो.” 

“शी तय खूऩ चाॊगरी वचूना आशे,” शनी फनी फॊको 
म्शणारा. “चरा, वगऱेजण फठैकीत मा.” वगऱेजण 
फठैकीत आरे आणण एक वाथ वॊगीत लाजल ूरागरे. 



‘डभ डभ! चीॊ चीॊ! काॉ काॉ! ब्रा ब्रा!’ खूऩ बीतीदामक 
आलाज ऐकू मेल ूरागरा. 

“थाॊफा!” मभल्री फी. ओयडरी. “भी शे वशन करू ळकत 
नाशी!” ततने उळी उचरनू आऩल्मा डोक्मालय ठेलरी.  

“भरा लाटतॊ काशीतयी गडफड आशे,” शनी फनी फॊको 
म्शणारा. 

मभल्री फी. ने डोक्मालयची उळी काढरी. “काशीतयी 
गडफड आशे,” तो म्शणारा. “आणण भरा भादशत आशे काम 
गडफड झारी ते, तुम्शी वगऱेजण एक वाथ लेगलेगऱी 
गाणी लाजलत आशात. तुम्शी वगळ्माॊनी एकच गाणॊ 
लाजलरॊ ऩादशजे.” 

“ओश,” शनी फनी फॊको म्शणारा 

“ओश,” ऩॊधया भरुॊ म्शणारी. 



मभल्री फी. उबी यादशरी. “तुम्शी वगऱे भाॊजय ऩऱारी 
ळऩेटू ऩकडून,” ती म्शणारी. “भी इथॊ वभोय उबी याशून 
शात शरलत तुम्शाॊरा खुणा कयेन, तमाभऱेु तुम्शाॊरा कऱेन 
फकती जोयात ल फकती शऱू लाजलामचॊ आशे.” 

 ततने आऩरे शात शरलरे आणण वगऱेजण, “भाॊजय 
ऩऱारी ळऩेटू ऩकडून” शे गाणॊ लाजल ूरागरे. आता खूऩ 
भधयु वॊगीत ऐकू मेत शोते. 

गाणॊ वॊऩताच शनी फनी फॊको धालत मभल्री फी. 
जलऱ आरा आणण ततरा जलऱ घेतरॊ. “तू खयॊच 
वगळ्मात चाॊगरी श्रोता आशे,” तो म्शणारा. “आणण तू 
वगळ्मात चाॊगरी ऩतनी आशे.” 

मभल्री फी. ने तमारा जलऱ घेतरॊ. “तू वदु्धा एक 
चाॊगरा नलया आशे,” ती म्शणारी. “चरा, अजून गाणी 
लाजल ूमा.”     



शनी फनी फॊकोची याजाळी बेट   

खूऩ लऴ ेतनघनू गेरी. ळतेीलाडी कयता-कयता शनी फनी 
फॊकोच ेभन बरून गेरे. आता ळतेी कयणे नको झारे.तमारा 
वतत पक्त वॊगीत लाजलाले लाटे.ऩण तमारा भादशत नव्शते 
अळी नोकयी कुठे मभऱू ळकते? 

एका वकाऱी नाष्ट्माकड ेफघत तोंड लेंगाडत तो 
म्शणारा, “उफ़! आज भन खूऩ अस्लस्थ आशे.” 

“अवॊ आशे?” मभल्री फीन ेवलचायर.े “काम झारॊ?” 

“खूऩ थकल्मावायखे शोत आशे,” शनी फनी फॊको म्शणारा. 
“आणण भरा ताऩ आशे अवॊ लाटतॊ आशे.” 

“बफचाया शनी फनी फॊको!” मभल्री फी. म्शणारी. “तुरा 
नेशभीच वॊगीत लाजलाले लाटते, ऩण घाफरू नकोव, वगऱे 
ठीक शोईर.” 

“छे,” शनी फनी फॊको म्शणारा. भग तमाने लतखभानऩत्र 
उघडरे आणण लाच ूरागरा. तमाच ेतोंड उघड ेते उघडचे 
यादशरे. “फघ, मभल्री फी.!” तो ओयडरा. “इथॊ मरशरॊ आशे की 
याजा आजायी आशे. तमाॊना ददलवबय अॊथरूणालय ऩडून याशालॊ 
रागतॊ. तमाच ेभन कवॊशीकरून रागत नाशी.” 

“फकती लाईट झारॊ!” मभल्री फी. म्शणारी. “बफचाया याजा” 

“अये, भरा भादशत आशे की भरा काम कयामचॊ आशे,” 
शनी फनी फॊको म्शणारा. “भरा ततथॊ जालनू तमाॊच्मावाठी 
वॊगीत लाजलालॊ रागेर. वॊगीत ऐकून तमाॊना चाॊगरॊ लाटेर.” 



 तमाने आऩरॊ फपडरे एका वऩळलीत घातरॊ आणण 
भशाराकड ेतो तनघारा. मभल्री फी. ने शात शरलत तमारा 
अच्छा केरॊ. “धचॊता करू नको,” ती म्शणारी, “वगऱॊ ठीक 
शोईर.” 

ऩण जेव्शा शनी फनी फॊको भशाराजलऱ ऩोशचरा तेव्शा 
ऩशायेकयीने तमारा आत जाऊ ददरे नाशी. “तनघ इथनू?” 
तो म्शणारा. “याजा इतका आजायी आशे की तो तुरा बेटू 
ळकत नाशी.” 

“तमाॊना फयॊ लाटेर अवा प्रमतन भी कयेन.” शनी फनी 
फॊको म्शणारा. ऩण ऩशायेकऱ्माने दयलाजा जोयात फॊद केरा.  

“उफ़,” शनी फनी फॊको वलचाय करू रागरा. “आत 
जाण्मावाठी आता भराच एखादा नलीन यस्ता ळोधनू 
काढाला रागेर. याजारा भाझी गयज आशे.” 



 तेव्शा तमाने एक गाडी भशाराच्मा पाटकाजलऱ 
उबी यादशरेरी ऩादशरी. ती गाडी याजाच्मा घोड्मावाठी 
घाव आणण्मावाठी शोती. “आशा!” शनी फनी फॊको 
म्शणारा. तो गाडीलय चढरा आणण घावात रऩरा. गाडी 
पाटकाच्मा आत गेरी आणण अळा तऱ्शेने तो आत 
ऩोशचरा. 

घावात तमारा मळॊका मेल ूरागल्मा आणण तमाचा 
ताऩ लाढरा. ऩण तमाने तमाची ऩलाख केरी नाशी. तो 
भशारात गेरा.  

शनी फनी फॊको, याजाच्मा झोऩण्माच्मा खोरी ऩमतं 
मळॊकत गेरा. तेव्शा तमाची भरुाखत दवुऱ्मा ऩशायेकऱ्माळी 
गाठ ऩडरी.   



“तनघ इथनू,” ऩशायेकयी म्शणारा. “याजा इतका आजायी आशे की 
तुरा बेटू ळकणाय नाशी.” 

“भी भाझ्मा वॊगीताने तमाॊचॊ भन रयझल ूइश्च्छतो,” शनी फनी फॊको 
म्शणारा. 

“भखुाखवायखे लागू नको,” ऩशायेकयी म्शणारा.  

तमाचॊ फोरणॊ ऐकून शनी फनी फॊकोरा याग आरा. तो 
ऩशायेकऱ्मारा वाॊगू इश्च्छत शोता की तमाचॊ वॊगीत भखूखऩणाच ेनाशी.  

ऩण तमाऐलजी शनी फनी फॊकोरा एक जोयदाय मळॊक आरी, 
खूऩ जोयात मळॊक आरी. 

छीॊ मळॊक एलढी जोयात शोती की ऩशायेकयी उडून शॉरच्मा 
दवुऱ्मा फाजूरा ऩोशचरा आणण भग णखडकीच्मा फाशेय 
आरा.ऩक्षमाॊवाठी केरेल्मा जरकुॊ डात ऩडरा. 

शनी फनी फॊको शवरा. भग तमाने आऩरॊ नाक वाप केरॊ 
आणण याजाच्मा झोऩण्माच्मा खोरीत तो आरा.  



 खोरीत एक भोठा ऩरॊग शोता ज्माच्मा चायी 
फाजूरा ऩडदे रालरे शोते. ऩडद्माच्मा आत कोणी 
व्मक्ती कण्शत शोता. “बफचाया याजा,”  शनी फनी फॊकोने 
वलचाय केरा. “भी तमाॊना अमबलादन ऩण कयणाय नाशी, 
पक्त भाझॊ वॊगीत ऐकलेन.” 

तमाने आऩरॊ फपडरे घेतरॊ आणण लाजल ूरागरा. तमाने  
‘भाझ्मा कानाॊत घाव’ शे गाणॊ लाजलरॊ. कण्शचा आलाज फॊद 
झारा. 

भग तमाने ‘मळॊकेने उडलरा ऩशायेकयी’ शे गाणॊ लाजलरॊ. 
ऩडद्माच्मा आत कोणी शऱूशऱू शवत शोते.. 

 तमाने ‘याजा की जमजमकाय’ गाणॊ लाजलरॊ.  

“लाश!” ऩडद्माच्मा भागून आलाज आरा. “भरा लाटतॊ की 
एकतय भाझा भतृम ूझारा आशे आणण भी स्लगाखत ऩोशचरा 
आशे फकॊ ला भी शनी फनीच ेवॊगीत ऐकत आशे.” 



शनी फनी फॊको तमा आलाजारा ओऱखत शोता. ऩण तमाने 
अॊदाज रालण्माच्मा आधीच ऩडदा उघडरा आणण म्शाताया 
बटका भाणूव उडी भारून फाशेय आरा. ऩण आता तो दरयद्री 
अलस्थेत नव्शता. तमाने फेंगनी यॊगाच ेकऩड ेआणण वोन्माचा 
भकुुट घातरा शोता.   

“शे तय तुम्शी आशात!” शनी फनी फॊको म्शणारा. 

“शो शा भी आशे!” याजा म्शणारा. “भरा तू आलडत 
शोता, शनी फनी फॊको. ऩण आता तू भरा अधधकच वप्रम 
आशे. तू भरा ऩयत चाॊगरॊ केरॊव.” 

“शी तय चाॊगरी गोष्ट आशे,”  शनी फनी फॊको म्शणारा.  

“भराशी तुम्शी आलडतात.” 

“भग तय” याजा म्शणारा. “भाझ्मा वलचायानवुाय तू 
भशारात मेलनू याशामरा शलॊ म्शणजे भी नेशभी तुझॊ वॊगीत 
ऐकू ळकेर.” 

“मभल्री फी. ऩण मेल ूळकते का?” शनी फनी फॊकोने 
वलचायरॊ. “आणण भाझी ऩॊधया भरुॊ?” 

“फेराळक,” याजा म्शणारा. “वगळ्माॊना घेलनू मे. आता 
भरा दवुये एखादे गाणॊ ऐकल.” 



शनी फनी फॊकोन ेथोड्मालेऱ वलचाय केरा. मभल्री फी. 
ने जे काशी वाॊधगतरॊ शोतॊ ते तमारा आठलरॊ. भग तमाने 
आऩल्मा भनातरॊ गाणॊ ऐकरॊ. जेलढे तमाने आजऩमतं 
भनातरी गाणी ऐकरी शोती तमात ते वगळ्मात वुॊदय 
शोते. ते गाणॊ शोतॊ, “वगऱॊ काशी ठीक आशे” शनी फनी 
फॊकोने शे गीत लाजलनू याजारा ऐकलरॊ.  

समाप्त 




